MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE
A JUDE ULUI SUCEAVA

DECIZIA NR. 10
din 29.01.2008
privind solu ionarea contesta iei formulat de persoana fizic
................... din localitatea ..............., jude ul Suceava, înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr. ......... din
..................
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost
sesizat de Administra ia Finan elor Publice ............................ prin adresa nr.
........ din .................., înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava sub nr. ........ din .................., cu privire la contesta ia
formulat de ..............................., având domiciliul fiscal în localitatea
................., str. ............., nr. ..., jude ul Suceava.
Persoana fizic ................................. contest Decizia de impunere
privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
pe anul 2007, nr. ........... din ................, emis de Administra ia Finan elor
Publice ..........................., pe motiv c s-a impozitat o sum pe care petenta nu
a primit-o.
Deoarece prin contesta ie petenta nu precizeaz care este suma
contestat , defalcat pe naturi de debit, prin adresa nr. ......... din ..............,
emis de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava, s-a
solicitat petentei ca, în termen de 5 zile de la data primirii adresei, s precizeze
acest lucru.
Conform confirm rii de primire anexat la dosarul cauzei, rezult c
petenta a primit adresa în data de 11.01.2008, îns pân la data emiterii
prezentei decizii nu a transmis r spunsul la adres , motiv pentru care
contesta ia se consider formulat împotriva întregului act administrativ fiscal,
conform prevederilor pct. 2.1 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003.
Persoana fizic ................................ contest Decizia de impunere
privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
pe anul 2007, nr. ........... din ...................., emis de Administra ia Finan elor
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Publice ......................................., privind suma de ............ lei, reprezentând
impozit pe venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut la art. 207 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute la art.205 i
209 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava este învestit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Persoana fizic ..................................... prin contesta ia formulat
precizeaz c nu cunoa te prevederile Codului fiscal i nici valoarea celor
.............. mp de teren situa i mult în afara perimetrului ora ului, motiv pentru
care a vândut terenul respectiv unei persoane fizice pentru suma de ..............
euro, sum pe care a primit-o în prezen a a doi martori.
Petenta sus ine c suma stabilit ca impozit este abuziv având în vedere
faptul c a încasat doar ............... euro i c datoreaz impozit doar pentru
aceast sum .
II. Prin Decizia de impunere privind venitul din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2007, nr. ........
din ............., organele de control, în baza sentin ei civile nr. ....., pronun at în
edin a din data de ........... de c tre Judec toria ................................., în dosarul
nr. ....../......./2007, r mas definitiv i irevocabil ca urmare a nerecur rii, în
conformitate cu dispozi iile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare i ale pct. 151^7 din H.G. nr. 1861/2006
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.
44/2004 i în baza documenta iei aferente constând în copie plan de
amplasament i delimitare a corpului de proprietate, s-a stabilit în sarcina
persoanei fizice .............................., un impozit pe venitul din transferul
propriet ii imobiliare din patrimoniul personal în sum de ................ lei,
calculat astfel:
.............. m.p. * ... euro * ........... lei/euro = …………… lei
pân la 200.000 lei, 2%, impozit .......... lei;
peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% la valoarea ce dep e te 200.000 lei
inclusiv;
......... lei* 1% = ………… lei
TOTAL impozit = …… + …… = ……… lei.

2

Organul de control face precizarea c suprafa a de teren de .......... mp
situat în ......................., str. ................, se afl în mediul urban, teren
intravilan, zona 3, S ...... mp, cu ... euro/mp, iar calculul impozitului s-a
efectuat conform unei ,,EXPERTIZE” cuprinzând valori imobiliare pentru
jude ul Suceava.
III. Din documentele existente la dosarul cauzei i având în
vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
Referitor la suma de ............. lei, cauza supus solu ion rii este dac
persoana fizic ........................... datoreaz impozit pe venitul din
transferul propriet ii imobiliare din patrimoniul personal în anul 2007,
în condi iile în care suma încasat din vânzare este mai mic decât cea
pentru care s-a calculat impozitul, iar sentin a civil nr. ..... din
.................., privind validarea conven iei sub semn tur privat , cu privire
la vânzarea – cump rarea terenului în cauz , este definitiv i irevocabil
din data de ............2007.
În fapt, Judec toria ...................................., prin adresa nr.
......./...../2007 din ................, transmite Administra iei Finan elor Publice
............................... Sentin a civil nr. ..... din ......................, pronun at în
dosarul nr. ......./......../2007, r mas definitiv i irevocabil prin nerecurare la
data de ................., în vederea calcul rii i încas rii impozitului datorat.
Prin Decizia de impunere privind venitul din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2007, nr. ........ din ................,
organele de control, în baza hot rârii judec tore ti nr. ......, pronun at în
edin a din data de .................. de c tre Judec toria ............................. i a
planului de amplasament i delimitare a corpului de proprietate, au stabilit în
sarcina persoanei fizice ....................., un impozit pe venitul din transferul
propriet ii imobiliare din patrimoniul personal în sum de ............. lei.
Persoana fizic ............................ consider c datoreaz impozit doar la
suma încasat de ................ euro.
În drept, sunt aplicabile urm toarele prevederi legale:
• art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, unde se prevede c :
ART. 77^1
,,Definirea venitului din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal
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(1) La transferul dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor
acestuia, prin acte juridice între vii asupra construc iilor de orice fel i a
terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel
f r construc ii, contribuabilii datoreaz un impozit care se calculeaz
astfel:
a) pentru construc iile de orice fel cu terenurile aferente acestora,
precum i pentru terenurile de orice fel f r construc ii, dobândite într-un
termen de pân la 3 ani inclusiv:
- 3% pân la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce dep e te
200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dat mai mare
de 3 ani:
- 2% pân la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce dep e te
200.000 lei inclusiv
(4) Impozitul prev zut la alin. (1) i (3) se calculeaz la valoarea
declarat de p r i în actul prin care se transfer dreptul de proprietate
sau dezmembr mintele sale. În cazul în care valoarea declarat este
inferioar valorii orientative stabilite prin expertiza întocmit de camera
notarilor publici, impozitul se va calcula la aceast valoare.[…]
(6) Impozitul prev zut la alin. (1) i (3) se va calcula i se va încasa
de notarul public înainte de autentificarea actului sau, dup caz,
întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat i
încasat se vireaz pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în
care a fost re inut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau
al dezmembr mintelor acestuia, pentru situa iile prev zute la alin. (1) i
(3), se va realiza prin hot râre judec toreasc , impozitul prev zut la alin.
(1) i (3) se va calcula i se va încasa de c tre organul fiscal competent.
[…]”
• pct. 151^5 i 151^5 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
unde se precizeaz :
,,151^5. La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prev zut
la art. 77^1 alin. (1) i (3) din Codul fiscal se calculeaz la valoarea
declarat de p r i. În cazul în care valoarea declarat de p r i este mai
mic decât valoarea orientativ stabilit prin expertizele întocmite de
camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la aceast din urm
valoare. […]
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,,151^6. Expertizele privind valoarea de circula ie a propriet ilor
imobiliare vor fi comunicate direc iilor teritoriale ale Ministerului
Economiei i Finan elor pân la data de 31 decembrie a anului fiscal
curent, pentru a fi utilizate în anul fiscal urm tor.
Expertizele întocmite de camerele notarilor publici privind valoarea
de circula ie orientativ a propriet ilor imobiliare constituie baza de
calcul a impozitului datorat de contribuabilii defini i la pct. 151^2 din
prezentele norme metodologice, în cazul în care valoarea declarat de
p r i este mai mic decât valoarea orientativ stabilit prin expertiza
camerei notarilor publici.
Obliga ia de a calcula i de a încasa impozitul revine:
- notarilor publici pentru actele autentificate de ace tia;
- organului fiscal competent în celelalte cazuri.”
Din textele de lege citate mai sus rezult c la transferul dreptului de
proprietate asupra terenurilor i construc iilor, contribuabilii datoreaz un
impozit, care se calculeaz la valoarea declarat de p r i în actul prin care se
transfer dreptul de proprietate. Conform acestor prevederi legale, în cazul în
care valoarea declarat este inferioar valorii orientative stabilite prin expertiza
întocmit de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la aceast
valoare.
De asemenea, din textele de lege citate mai sus se re ine c la transferul
dreptului de proprietate, prin acte juridice între vii asupra construc iilor de
orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice
fel f r construc ii, contribuabilii datoreaz impozit, care, în cazul
transferului dreptului de proprietate realizat prin hot râre judec toreasc , se
calculeaz de c tre organul fiscal competent.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c
persoana fizic ..........................., a vândut suprafa a de .......... mp teren în
baza unui antecontract de vânzare – cump rare autentificat sub nr. ...... din
.....................
Judec toria ..................................., prin Sentin a civil nr. ...... din
..................., pronun at în dosarul nr. ......../...../2007, r mas definitiv i
irevocabil prin nerecurare la data de ..................., a hot rât c sentin a dat
ine loc de contract autentic de vânzare-cump rare pentru suprafa a de ...........
mp teren.
Având în vedere c transferul dreptului de proprietate s-a realizat prin
hot râre judec toreasc , organul fiscal a procedat, în mod legal, la stabilirea
impozitului pe venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal, în sum de ........... lei, stabilit prin decizia de impunere nr.
........../...............
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Impozitul a fost calculat pentru valoarea de ............... lei (..............
euro), stabilit conform EXPERTIZEI cuprinzând valorile imobiliare din
jude ul Suceava, calculul impozitului fiind efectuat conform prevederilor art.
77^1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Sus inerea contestatoarei c datoreaz impozit doar pentru suma de
.............. euro, pe care a încasat-o din vânzarea terenului, nu poate fi re inut în
solu ionarea favorabil a contesta iei pe motiv c , conform art. 77^1 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în
cazul în care valoarea declarat de p r i în actul prin care se transfer dreptul
de proprietate sau dezmembr mintele sale, este inferioar valorii orientative
stabilite prin expertiza întocmit de camera notarilor publici, impozitul se va
calcula la aceast valoare.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c , terenul în
suprafa de ............. mp este situat în ..............................., str. .................., în
mediul urban, în intravilan, conform planului de amplasament i delimitare a
corpului de proprietate, având o valoare de ... euro/mp conform
,,EXPERTIZEI” cuprinzând valori imobiliare în jude ul Suceava.
Din cele prezentate rezult c valoarea real a terenului în cauz este de
.................. euro, în timp ce valoarea declarat de p r i este de ............. euro.
Având în vedere prevederile art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, alin. 4 i faptul c suma declarat de petent este mai mic decât
valoarea stabilit prin expertiza privind valorile imobiliare din jude ul
Suceava, rezult c valoarea real pentru care se calculeaz impozitul este cea
stabilit conform expertizei, respectiv .................. euro (............... lei, 1 euro=
.............. lei).
Din cele prezentate mai sus i având în vedere prevederile legale
incidente spe ei i faptul c valoarea declarat de petent este sub valoarea
real stabilit prin EXPERTIZA privind valorile imobiliare din jude ul
Suceava, rezult c organele de control în mod legal au stabilit un impozit pe
venitul din transferul propriet ii imobiliare din patrimoniul personal în sum
de ............. lei, drept pentru care urmeaz a se respinge contesta ia formulat
de persoana fizic ......................... ca neîntemeiat .
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, pct. 151^5 i 151^5 din H.G. nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 216 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se:
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D E C I D E:

- Respingerea contesta iei formulat
de persoana fizic
.................................. împotriva Deciziei de impunere privind venitul din
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2007 nr.
........... din ..................., emis de Administra ia Finan elor Publice
.........................., privind suma de .............. lei, reprezentând impozit pe
venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, ca
neîntemeiat .
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6
luni de la data comunic rii, conform procedurii legale.
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